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Paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a 
verdade ou o contrário a uma opinião admitida como 
válida. Um paradoxo consiste em uma ideia incrível, 

contrária do que se espera. Também pode representar a 
ausência de nexo ou lógica.

Paradoxo vem do latim (paradoxum) e do grego 
(paradoxos). O prefixo "para" quer dizer contrário a, ou 

oposto de, e o sufixo "doxa" quer dizer opinião. O 
paradoxo muitas vezes depende de uma suposição da 

linguagem falada, visual ou matemática, porque modela 
a realidade descrita.

O Evangelho nos convida a uma vida paradoxal, ou seja, o 
que para sociedade não faz o menor sentido é nossa pratica do 

dia-dia. É preciso nascer de novo, quando sou fraco é que sou forte, 
ter a certeza das coisas que não se veem, amar o inimigo, entender 
que é melhor dar do que receber, ser o último para ser o primeiro, 

emprestar sem esperar receber devolução, e talvez o maior de 
todos os paradoxos: Ter o bem mais precioso sem precisar pagar 

preço algum.
Enquanto olhávamos para nosso tempo e buscávamos uma 

direção para nosso tema, fomos conduzidos a três ideias, palavras 
chaves:

Sem/Com – Crise de Identidade – Perdidos.
Fundindo as três ideias, identificamos um sentimento de 

insatisfação que permeia nossa sociedade. 
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Isaias 55 – 1 a 6, o texto base para nosso tema e um convite claro a 
verdadeira satisfação.

Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes 
dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde e comprai, sem 

dinheiro e sem preço, vinho e leite.   

Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão! e o produto do 
vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? ouvi-me 

atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura.   

Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma 
viverá; porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as 

firmes beneficências prometidas a Davi.   

Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e 
governador dos povos.   

Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação 
que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus, e 

do Santo de Israel; porque ele te glorificou.   

Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 
perto.  
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Como definir quem somos, se o relacionamento com o Criador está 
quebrado? É como um quebra cabeça que falta uma peça, a mais 
importante de todas. Em resposta a esse vazio nos esforçamos em 

busca de um sentido pra vida. O materialismo muitas vezes é o 
caminho mais atraente para preencher tal vazio, a voz que ecoa na 

nossa sociedade diz que você é o que você tem. 
O confronto do profeta é: "por que gastar dinheiro no que não é 

pão," 
O tênis de marca, o celular de última geração, o carro zero, a roupa 
de moda, questão de dias e a mesma "máquina de consumo" que os 
fez tão atraentes agora torna essas coisas ultrapassadas, e a breve 

satisfação dá lugar a uma nova necessidade.

MISSIONADVENTURES

Existem muitas maneiras de se relacionar com Deus, alguns 
pensam estar acima dele, ou melhor pensam que ele não existe, 
os Ateus. Alguns pensam estar abaixo dele, tão abaixo que torna 

impossível qualquer nível de intimidade, se sentem indignos. 
Alguns vivem de Deus, se comportam de maneira a agrada-lo, 

religiosos a fim de receber suas dadivas, suas bênçãos, teologia 
da prosperidade. E os que vivem para Deus, são como 

funcionários, Ativistas, se esforçam para fazer por merecer esse 
relacionamento. Sem Deus, enganados, se esforçam muito, mais 
não alcançam satisfação.  O convite de Isaias 55    é viver com 

Ele, ouvir sua voz e se deleitar com finos manjares.

SEM /COM

CRISE DE IDENTIDADE
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PERDIDOS

Olhando para política o sistema está desacreditado. A mídia 
que poderia nos ajudar a ter uma base, uma verdade que nos 

norteasse está repleta de Fake News, não sabemos no que 
acreditar. A família na maioria dos casos disfuncional está 

longe de ser o ideal de referencial. A educação não faz 
distinção de indivíduos, usa os mesmos métodos de décadas 

atrás, transferência de conhecimento em sua maior parte inútil 
a vida pratica, o vestibular é o alvo, e mais uma vez, o dom 

natural e o amor a profissão dão lugar ao valor do salário, ao 
status e ao nível de esforço que tal profissão vai gerar. 

Infelizmente até mesmo a igreja, muitas vezes usa da teologia 
da transação, traduzida prosperidade para encher seus 

templos. É fato, nos deparamos com uma sociedade perdida 
sem referenciais claros, que não ama o que faz, carrega isso 

como um fardo. 

E o texto de Isaias pergunta: "Por que gastar... ...e o seu trabalho 
árduo naquilo que não satisfaz?"
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O profeta começa o texto com uma metáfora, sede e fome comparados ao 
relacionamento com Deus, Quanto tempo você consegue ficar sem comer 
ou beber agua? Necessidades básicas do ser humano, comparadas a outra 

necessidade, sim necessidade, a de se relacionar com Deus. O próprio 
Deus nos criou para sentir fome e sede, são mecanismos de sobrevivência, 

assim como nos criou com essa sede dEle, essa insatisfação por estar 
longe, mas ao mesmo tempo oferece satisfação... 

O profeta usa o Paradoxo, comprar sem dinheiro, para ganhar a atenção 
de seu público, o bem mais precioso já oferecido a humanidade, a 

oportunidade de relacionar-se com Deus, sem custo algum.
A influência do nosso tempo torna esse paradoxo incoerente até mesmo 

para Cristão de longa data. Queremos fazer por merecer, queremos pagar 
algum preço, queremos criar estruturas de regras, dogmas, pra nos 

sentirmos merecedores. 
Imaginem isso:  redigimos um contrato com Deus, nos dispomos a 

frequentar uma igreja, não mentir nem prostituir, ser bonzinho e até 
mesmo dar o dizimo, metodicamente orar, e, em troca seremos bem 

sucedidos, prósperos, o mal não vai nos alcançar, o Senhor nos dará uma 
bela família um bom emprego e uma velhice tranquila, e se em algum 

momento Deus falhar em alguma de nossas clausulas, se acontece uma 
fatalidade, uma doença que leva a morte por exemplo, ou perdemos o 

emprego dos sonhos, rasgamos o tal contrato, nos revoltamos contra ele, o 
abandonamos.

O convite de Deus para nós é um convite a transformação e não a uma 
transação.

INSATISFAÇÃO



MISSIONADVENTURES

MISSIONADVENTURES

Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá;
A repetição é para dar ênfase, a ideia não é só ouvir, mais atentar ao 

que ele diz, o que me vem a mente é meu filho, as vezes quando 
está assistindo tv e falo com ele, peço alguma coisa, ele até escuta, 
as vezes até balança a cabeça como quem responde, mais continua 
imóvel, vidrado com as luzes e cores. Nosso Pai está nos convidando 

para mesa, saciar nossa fome e sede, mais muitos estão vidrados 
com as luzes e cores.

Quando ouvimos, estamos COM Ele, isso é sobre relacionamento, 
quando ouvimos deixamos de estar perdidos Ele nos dá uma 

direção, quando ouvimos nossa identidade é restaurada, somos 
novamente feitos filhos.

; porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes 
beneficências prometidas a Davi.

OUVI-LO
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QUE BENEFICÊNCIAS SÃO ESSAS?

Como quem cita um trecho de um filme Paulo cita esse 
texto de Isaias 55: – "E no tocante a que o ressuscitou 
dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção, 
falou Deus assim: Dar-vos-ei as firmes beneficências 

prometidas a Davi;" Atos 13:34

A resposta é Jesus, o que ressuscitou e não experimentou a 
corrupção é o alto preço que nos possibilita ter o relacionamento 
com Deus restaurado, comprar sem dinheiro, mesmo por que não 

tem dinheiro que pague, seria impossível pagar por essa satisfação, 
nada que façamos nos faz merecedores de tamanho amor. O preço já 
foi pago, sua vida foi entregue para que tivéssemos vida abundante.
Enquanto olhávamos para a nosso tempo e buscávamos o tema, não 

nos limitamos só aos crentes, estávamos olhando para nossa 
sociedade, o convite é para todos, aos povos, as nações.
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Vós, todos os que tendes sede... 
Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como 

príncipe e governador dos povos.   
Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma 
nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do 

Senhor teu Deus, e do Santo de Israel; porque ele te 
glorificou.   

Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o 
enquanto está perto

Um dia nós éramos os sedentos, famintos, mais agora 
COM ele podemos comunicar quem ele é, agora com nossa 

IDENTIDADE restaurada podemos ser parecidos com o 
pai, nosso desafio é refletir esse caráter de pai amoroso, 
agora que não estamos mais PERDIDOS, encontramos O 

caminho, podemos apontar esse caminho. Agora que 
encontramos a vida abundante somos convidados a perder a 

nossa vida para encontrá-la, mais um:
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